
PORTE PAGO
DR/se - .À.UT. :N.: 62. .

t

8-

no intertor do nordeste catar'nie('llSe
--�--�--------------�-.

Pundação:
.

�,"'"

!r'iH' ·MAller

7,1 -:

6
Diretor:

\

Eugênio Vitor Sehmöekel'
'Impresso tia:

/ 'Soeledade GrAfiea Avenida Ud••

Ano LVI JARAGUÃ DO SUL CSanta Cata:nn8!) de 1975

'Máximas e'
. Pensamentos
,M,annel lives Cafaelró' JUDiarS<C·80� fdi· totalmente '. implantada

.

Te rex apreserita seu

'super-Caminhão
. EN.LACES···

.
-

-

",'

.
'

,Nós àos t()fOa'mOS inseplil� Após é1" ceremôriill reli'
ráv�is pelo amor ,que no�
uQe.

.

e-i05l1 dar-se-á jàntar (nti-

"Correio do Povo" a·pre. "

,

senta aos djstintos lIIoiyos
os seus cumprimentos, va

tos estes, q�e, 'extendemos'

especialmente à Yvon0 AIi-

Eilte, motor aciona" um
gerador elétrico qU,8, por
l!Iua vez, alimenta qUlltro
motores d-e' traçA0 j}létri·
ca moutado8, lobre' a.

este '

'semanário
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A promeese é gma reatídade, Ano Aliás, a varianre munlçlpal do, -. , ,

,'21 - Aquele que sabe
, e mesea são pessados quando aq'ui Poço'Grande com o 'movimento de ler .e não lê é quase .. tic)

. esteve o Governador Colombo Ma- vj�,ura� pesadas; ficou em estado infeliz eomo quem .não o

chado Salles e. em almoço olerecí: calamitoso. à ponro .

do
- Prefeito sabe'.,

. do em sua homenagem. tendo como ,Silveslre, Mannes ter pensado em '22 -, Oe lívros como 'Em' outubro de i974 Criciu.",a .l capital do
.

teatemunhas o' Prefeito, Municipal. e
.

ióterdirar a mencíonede
_

esrrade. ' "ostrajes têm estílo e épo- 'oarTãu e da cerâm'ica s'ediou os XV JogQS Abertos .

o Dep. Ocracíllo eedro Ramos. as· � . "
'

e-,
.

< ea , 'S' C . " ,

slnava decumento. de ímplenteçäo �

. !
Felizmente, tudo parece. cemtnhar .

23. _ A sobrevivênoia
de anta atari�a.

". _.,

defínltlva e asfaltamento das SC-ã2 para um final. à centeuro de todos. de um povo está condi-. Em outubro de 1975 a cidade ds Chapeeõ se

e 80, trecho Jaraguá do Sul à, Gua " e� pelestre com os
'

encár�eiél
-

'e clonada à sua educação. tran8f�rmarA na capital. poll-esportíva do. Estado,
remlrtm e Guaremlrlm à BR,101.. . dois da obra, os mesmos íníorme r;'24--Quem,só�rata com 8it�ação, que 08 jBraguaens,81 aspiram -Ó, chegar em

P 'tempo consptrou., céntre .o pro- ram que, o 'andamento: dá implanta- .

b "amônio ae�ba por OUtubro de 1976, d·aqui um ano praticamente, qusa-
jeto e alg�mêls düvfdes foram, le- ção dei �strada e seu asfelrsmeero é ,ganhar-lhe os chifres.' , ,do da passagem do primeiro centenário d. funda-
ventadas sobre" a' seriedade da obra, ( I t t dl J' ,26 - Quem tem' ear- ç.lo da. "Pérola do Vale· do .Itepocu".

.

d I
'

, -

(
. poss ve graças ·ao pron o a en 1-

. rapíohe. no' Iundl'lho, e ......

geran o pa avree esperes e er tl�a,s mento dos pagamentos por parte do
&1&

contundentes, feríndo eutorldades e Estado, que lhes dd ii mão forte. lJlgar limpo ,nl� S8, sen- Ainda é tempo, e yerdade, de .» se mobilizar
'0 Governedor.. MuitQs encontrea fo.-, ,

. tou, :. .
. em tempo 08 nÖ8808 atlétas, J>�l'fa que bem se apre

rim promovidos, vlzando 11 conelu- 5-Um dOi 'e,n,trevisrados dtese que k:t 26, - 'Lava o' Uni.fosto sentem nos J""SC do, corrente .âno em. Chapeeó,
são definitiva da rodovia, por Iodos só de pagaménlos pela utiJi.zação 'i 'do dia' dé ontem Hoje é. num últim.ó apr,ol1to da nossa mocidade esporUya,
esperada.

.
.'

.de- caminhões a' empresa paga, ri Um novo dial . dos técnicos e treinador"s, pois, outras . cidades
, Agora, ne última 611. feira, día ss menselmenre, 180 mil . cruzeiros e ..

' 27 ...:...'A lé é· saug\le eatartnenses multo próximas de Jaraguá do Sul,
de janeiro de 1976., foi concluída a que, se o' tempo ajudar o astelrs-: , de que 88 al�menta o' PQssuem equip.e.'�muito bem treinadas e tudo farAo

'implantaçlio da, SC-SO, 0'0 trecho mente. alé Guarerntrtm poderá der-se. "::, esplrlto. '

'. para elevar càda 'fez' mai8 o padrio esportiyo _de
.' chamado "banhad.aQ'� do Poço 'Gran- I.II,é o'mês .de � março . de 1975 e .8 1, ; 28,- Os amigos vel:bQs luas cid.ades.

.

....
.

. ,

de. A éngenhari'a v.enCel( aqueleobs; . e:mada poder;§.eslar totalme�te as-, ?:,_como ,0 relhos 'vinhos, ',-

taculo o que parecia ser um �S'�co fal!àda até julho do corrente ano. . sempre são bem- recebi-
, Para conhecimento doS' no'8QS leitore�,< dam08

'sém fundos. C d' G d r IA dos. " abaixo a relação dos grandel venc.dor.,s de 1974,
.

Denrro de ,mais um mês a conl-
'orno Isse Q' overnll o� �O·. '29 - Uma boa filQso- em Crichima:' _

.. .

.

tru!ora Beta "põderá 'liber.àr todo o
lombo SaUes, ,os h?mens_ '!I,DO. de. 'fia de. vida? ,Deixa o pas,,:

treehQ' ao� 'usuár,iosi pois, 'aquele � " ,vem ,ser de pouca fe. A fe _JéI drsse sado, para. �i mel!lmo.
, alauem remove mODlanhl:ls, I •

trecho nécessita 'do encascölhamen.to "

.

eo,
-

'30 - Deus deu, ao'

para
.

óferecer segilr�Dça, lII,eS yd. O ano de 1976 deverá ,s�r o IDO ' 'hom em nas linhas da fé

. cuLos .que .,):>.�r�4J( ...n4osi,t{l�, ...,�_, :",l!'-� da..'Jed�ç.ão-Af� ....Jarjlg.ua, dÉbSul." ':}ê 110 amor. luz ti.' O.8IJlJ..
����������������==����������������·:�hop�ria �da �ernL

.
'

.

�

BI!-Irh�nau
'

_
,

JQ.lPYJlle�. . -'r�.""�_
Florianópolis '

'
,

�

. CriCiúrila' .

Lages I

Rio do Sul"
CQ.ririD��OS
Chapecó
:5ão Francisco do Sul"

Sandra Cortez Carlos da' . Sass� 'e �enhofa, e por 56.0 Joaquim
.

Sill.•. Barbosa:- Unem'se . parte :do noivo o sr: Arno It.ja(
pelos sag rades . laços do 5iemenlkowski. e Senhora Timbo /

, -Durante o .Último Con� rodas ti'a�eirall. A capa- mölrimônio "dois jovens e o sr. Victor Emmendör- Böl. Cj:lmboriú
. greSSQ Americano de Mi- eidade de suprimento da residentes em Vila lzabel, fer P,ilhQ e 3õ)e,ohora. ,Brusque
neração, realizado em gerador corresponde à 'nQ Rio de Jéilne:ro, pa.ra 'Mafra
Las Veg'ás, a Divisão Te·

.'

eDergia. el(ltrica .n80essá·, f
1

d' d
'

S I
- ormar uma nova' uni a, e, 'A c'er,"moAnl·'.' .r·e,ligiosa .

li ele ,

rex da General' Motors ria. para abastecer apro- I Q' d 'f Ih
�

S- B d Q I
- I fi.lmt iar . ....Jan "ra, i a en' re""II'z'"r se-a',· 'o.g'O mal's a"s' ao' enIO, 0..,;11!,1

apresentou o maior ca, 'ximadsmente,' 3.2QO resi- u '" 1
J

.

Icantadora do casal Rober- 18 horas, na IgreJ'a Matriz' . odilia
ÍDínhão de traDsporte l·6 dênciss. P

,

(D I Dé) C J b'� lo' erelra y a li or- d- Sa-o Seba"tjiio, em JlI- oaça ,a '

construido no mundo. d
' ".

... ., U

C d
D . O no"'o modelo tem te.z· ira o "sim ao Jovem ragu" do Q.ul ond.e s'e da- . Iça or
. Anomin.ado. Ter"x Titan, y C I

.'

f'lh dl....,;11 .

C "h'. '. ar os, / I o o' o casa ra' a b'eAoça-o' do' .. An "'I' ,;. e",m anoJO 8S ,

o novo diesel elétrico me.' duas vezes o tamanho '" u ll"..
P U" . ,

.
'

,

h
' Moysés (Izair Silva de Je- presença dos pais, pll�eo- or,o' nião

de 22,2 metros de .
com- do maior QamlO io ante. sus) da, Silva. Barbosa e d

' Xanxerê
Primen.tO' por 8,4 .metros . riormente. fabricano pela -

b d d'
les, çOQVida 05 e' os p,I1' J-ragu" d',o· Sulserao a eQçoa os no UI d' h t d

_. .. ".
(Ie largura, oom capacida-. Tert'x... o 33-15_ diesel d h" 6 h

rIO os por par e II nOIVêI. Conco'rdl'"e OJe, aS'l oras, na' H
.

G h d M
-

...

de de cal."ga de 350 to.ne- elétrico com capacidade ,. sr. ans er ar ayer e Vr'aAr'r-'
/

' . .., Irreja Melodista, a Av.28 ·Q;"n'hor" e -r. Waldir .. III

ladas. .... tranpportadorà de 150. d S' éÍ b 00
u.... ..

tansiadas, A Terex fabri, te. et m ro, 4 :
.

"VÍlIhrhaflig e au'. Qamora- .

,

F b' d T
.

'd 10't d da Rosa, e por 'parte"dO'a rica o para a erex' " ca aln a ou ros mo e· 'Ylone AII'c. S'chmo"ckel
P I D"

I

D' 1 d 1 d'
.

.

hl'!: to' .. -no'ivo pelo sr. ,dr. .Daréie a . IVISão, lese a os e CamIn aO· ransp f-
_ Allonlo José GOnçalles ..,...General Motors do Cana- te ,cuja capacidade varia -Ma.Doel Gonçalves e Sen-

dá, o supen, camjnhão f.oi de 17 a 18 toneladas. Os Nós nos· enconiram�s; :. hora e sr. José 'Schmitz e

traQsportado para Las
. super�caminhõ.a8 cO,mple" Nós.: nos cO,nheçem()s e

Senhor�.
.

Vegas' elJl oito v.agÕ1ls. tam ,IA linha Terex ,p,.ra
ferroviários e remoiltado a8 indústrills àe minera-

.

no local dã e'xposiçAo: ção:e construção, que
, , ' incluem também tratores

Vazio, seu peso' é. de de lagarta, de arados e'
.

.
mo nas denpeodtncias do

250 t 1 d
'. esoavadeiras. .. Este é o começo do con- n ,

... '

I '.'one a 8S, ou.. sela, ,'vi'le,': que' Yvi:)ne Alic,e, os
" Kes.lauranle taJar.a.

maior 'que o de'um ,Jum ...

bo· 747, que .pe·sa ,cerca Os. produtos . Terex tud�nte de fHosofia! filha
,de 195 toneladas,' sem sio'Jabric&dos atualmen· enctJnt12dOril � prestlmOS12

combustível..A extremi- te na Austrália, Çaoadá, d� nosso diretor, ��. Eugt
dade da parte ba!8�ulante, índia. L�xemburgo,.E8c�- ' 010 Vitor ��hmockel, e,.
que protege'.a cabina do � ,cia; ÁfrIca,. EstadQs UOI ,sua esposa '.,;' �runhllde
,operador, se 'eleva a t7. do! e BrasIl e ,a sede da ' �ah,�ke �chmocl(el exp!
,metros de altura, quand,o DivisA0' é em Hudson, d�u .J�ntamenle com Anlo

erguida • sua posição Ohio nOI Esta-d08 Unidos. 010 .'�.sé" _bacharel em

lIl'áxima de descarrega- �dmr�lstraçao de Empre- ce qu� colaborou neste

manto sas, filho do Prof. HorlaO'-· , sem12nário 'em lIpreciada'
•

--_ ............ ..". ......_ ..... d.o. Marcelino Gonçalves" '

"

O Terex Titan é movi� t, "., ! "sua esposa Pilomena Sch: c.oluna soei\.l e ao nessQ

do. por um moto:" ,diesel ! . 7 "-'! m'itz Gonçalvel!l, para diretor.
de lócomoÜv:a de '3.300 , ,

concretizar as "suas bo�as.
oavalos, .onlJtruido pela - t F I -----\-----,-,-
Di.ISio Elelromoli.a d. GM. !, de ever�iro.! Ö álo civil·' deu Ie DO' Leia',

"

a·ss .....ne, .. dia' cle ontem, na residtn. / <
.

1 Dia do I eia de noiva; à rUII Cél.
t

'

. J Proc. Gomes ,�, Oliveira�
! 'Gráfico ! 246, parllninfa'do por pllrt�

I, ,
d. noiva. pelo sr. Osmar

__ ...._ ...._ ........__ Siewerdt c Sra., e Sário
.

I
.

Ouro, Praia

�8_
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.
. De açordo com o qu'adrQ acima, longe de, ser

interpretado como' crítica' é' um c'alerta dQS ·nossos diri
gentes; 'técnicos e 'alJétaa que deverão Ireinar' muiro
para se fazer representar noa' próximos JASe em

Chapecó. '

"

I ";' I'

Gêlr.ra � ent�siasmo 'éerlameo·te Dão hilt'ará�

·SelD âisliDÇã:�
entre :br,aslleiros

, 'O Prelilsidente Ernesto
Geisel Isricionou a. Lei
n.o 6.192, de 19-12-7.4,
dispo,ndo �obre restrições
a brasileiros naturaliza
dos. De ocordo com a

lei é vedada qualquer
distinç,ão' entrõ ,brssilei':'
I'OS natel e naturalizados;
tsnlo qU8í a condiçAo; de
"brasileiro náto", ,exigida
em leis e decretol para
qualqu�r fim, fica, modi
ficada para a d. "brási-·
leiro". "

.

'Nio serão admitidós a

registro os ato. de coal
tituiçãó - de' sociedade
Gomeroial ou ciyil· , que

J.

cOilt!ve�.1il restri,io a
brasileiro naturalizado •
nQ8 documentos público.,.

,

.

a 'indicação de naciona
lidade brasileira aloaD
çadà mediante naturali
zação far-se-á sem refe
rência a esta oircunstAu-
ola:

'

A violaçlo desta lei
,ôDstitui contravenç.io
penái, punida _eom aI

pena_ de pr·isio simples
de �quinzé dias. a 'trêl
mese. 8 multa igual a

t.,.,. Vez.. " :valor do
-maior lalário-mlnimo
Yigente n.o PalI.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Eóo' Elias Gasehe e

Edile Blssent

Sul,· domiciliada e resi
dente na Rua 25 de julho,
nesta' cidade, ,filha de
Daniel Marangoni � Ana
Vasel Maraogóni. .

"CORRllU' 00 POUO"
f.undação: firtur Muller - 1919

. CÔCMF 840431.591/001
·1975· �

Diretor
'Eurênlo Vitor Sebmöekel

,
'ASSINATURA:

,Anual '. . . . CrS 40,00
Semestr� '. .

.

. Cri 22,00
Ay�11!O • • • • CrS 0,80
Número atrasado Cri 1,00

ENDER�ÇO:
,

Caixa POltaI, 19
Rua. 2, n.· 130 - Fone: 2023

Ja:r-agu,á do ser- S. Catariaa

·

Ani'versários
o-
Eaeem ,anos hofe,
'-, A sra, Brunhílde
M�hnke SchmöckeJ, espo
sa, 40 sr. Eugenio Vitor

. Sobmõckel;
.

- a sr.a. Viúva Clara
P.,�roDi, em Curitiba;

.s : -:-' o jovem Heinz Bd-
ear", filho de Gunthez
R�eder, em Oorupä; ,

:: 0:-' o garoto Ale�andre,
filbo do Dr. Mário Boehm,
em' Joinville;
- as gemeas.· srtall�

'Leonilda e Leonilza En
{te;, , ,

.

-_ a .ra.· Eliana Silva
Lopes; I

"

'- a .ra. Margot Adi·
Ua Grubba Lemmann.

Fà.zem ano, amanhã:
,

- A .ra. Viúva Ruth
c'amara; em Blumena,u;
-'0 sr. H_inz . Zahler"

em Sio Paulo;
-" a garota Denise

Maria ReiDer.
· ,

Dia 27
'

I

\'
- A sra. Elvira Rau Ro-

'che"
.

, ,
.

.....: o sr. Ervald Wielke,
· em Si9 Fraacileo; .

- 'a sra. ,.viúva Olga
Meel, em Corupá;

.

.'

- a I_rta. Marina B.
Gon,aITes.

Dia 28
- O jÓV1nl Celso Va-

s91.
'

Dia.29 .

,

- A era. Alróna Ana
B .. i'tel.

,

Dia90
f ....... O sr. 'Ourt Bürkn.r.

'Dia 31
, - Sr. anilhar,me Ro·
land Joeneh.

- S'rta. Profellora Irya
SatIer. ,

"Correio do Povo"

um Jornal',
I

a Serviço do Povo

coni
M,aSSdO Minoru filho de Minoru (Dalma Salai) Wajinl

06 JaDeiro 1975
.

,Juizo de Direito da ',comarca de Jara�á do Sul., SidDe�7 �:::frofi���6d�' �jriJo (Alzira ,Laffin� Reink,
Edil I d

'

P
I I

S d L "I'"
Lídio filho de Wiegando '(Gerda. Roepke) KQnel

I a '. I
,

,flmBIrO ·1, Igaß o
'.

.

II ao . Adrill�� Jf�lh�ir�e 1 rz:o
/ (Maria Vieira)'5chimilf

10 Janeiro 1976
'

Sandr.o filho de Lauro (Elvira) Volkm-lInn .

Jean Carlos filho de Joio Luiz (MarillI Odeli.ldlil),Ana:
eJeto. .

. ...
.

.

.

. 11 Janeiro 1976 ' ,
.

Edson Luis filho de Hélio lLidil)"Stingh�n
, 14 Jáneiro 1976 '

Aurell ·fiIha de, Waldemiro (Marli Helena) Vieira
'16 Janeiro 1976

jucelinll filha de Renllto (LuCiiJ) di Costa
Vanderléia filha de Undolfo '(Isolde) Kons
Eleni' filhd de Haroldo (Lucié� MathiasJ Junge
Darcio' filho de Waldemar (Maria) Da,ren

16 Jane,iro 1975
SlInderlei filho de Valdir (Elzira Weller) Manske
Edinei filha de José Gelindo (Anézia) Dalabooa

.,
,

Luis Marilho filho de DioBísio (Veneranda) Floriano
Jean Carlos filho de Orilindo (Maristela F'lofiani) Ci·
quela

'17 janeiro'-1915
Jopas filho de Orlando (Leooita) Ilfl'J�r
tjidalgo filho de Ivo (Bernadete João) dos Anjo.

19 Janeiro 1975.
'

'.

'

, ,

Marcia filha de Joi. Maria (Mari .. das Neves) Alves
\ de Mi,renda i' .

.

.

•

C· Gilmar filho de ,Alleixo (Lucia Burzil;u�ki) ROlniakarro uma arma. Silvia filha de �en1êí.do (Gertrudes Ranlhub) Milbr.'Z
, \. \ 20 Janeiro 1976

'

Sonia filha de Artur (Catharina Schmitz) Machadö
OI cumprimentos desta fôlha

.
,

Registro ".
Civil

Aurea MülleJ Grubba, OUcla1
do . Reg1atro Civil. do I.' Dis
trito da Comarca' de Jaraguã
do. Sul, Estado, de Santa

Catarina, Brasn.
Fn

'

Sa�er que comparece:"
ram DO cartório exibindo os
documentos exigidos pela lei
aUiß de se habll1tarem para

casar-se
"

. .

Ele, brasileiro, solteiro,
. cobrador, nascido em Gua
ramlrlm, neste Estado Edital n. 8762 de 21/1/75domiciliado e residente e�
San Ia -Luzie, neste distruo;
filho de Cónstennno Gas ...

cho e' Glorlnha Buccío ' Ele, brasileiro, solteiro;
Editéll '0. 8.765 de ,16!1 /76 Gescho: Industríal, nascido em

Jens Adroaldo Msrcerlm e
Ela, brasileira, solretre, Rio dos Cedros, neste

Vera Lucia 'da Silva
. 'do léjr, nascida em Iara-. Estado, domiciliado e re

ruá do Sul, domiciliada e sldente em Estrada No-
Ele, brasileiro" solteiro, restdente em Santa Luzia, va, neste dístrít«, filho

comerciante" neseído em· aeste dístrúo, filha de Lí dá Alberto Paoletto e
Doutor Pedrinho, oeste Es- . no Zepella e Alzira Bis.; Ana Paolettö. ,

tado, dOlhici'lia!lo, e resl- sone Zapella.' Ela, brasileira, solteira,
dente na Vila Lenzt, nesle balconista n'aaeída em'

. Edítaln. 8.760 de 21/1/75 '

dtsurtto, filho de Lindo Oorupä, neste Estado,
Marcarini e ReginiÍ Marca- . Ditmar Böeder e domiciliada e residente
rlnl. Almira Ramthun 'em .Estrada Nova, neste
Ela, brasileira, solteira Ele, brasileiro, solteiro, distrito, filh'á de Cárlos

professora, nesclde em mecânico, nascido ero Borges e Olanda Borges.
São Bento do Sul, neste Jaraguâ do Sul. domícíESllIdo, domtcthedo e' re·· liado e residente em Rio
stdente à rua Emílio Stein, da Luz, aeste mstrlto, ti .nesta cidade, filha de A- lho de Curt Boeder "
merico da Silvi e lvere da Anitá 'Arndt Boeder.Silva.' Ela, brasíleíra, solteira,

-.

Ele. brasileiro, selteíro,
-äo lar, nascida em Jara-: lavrador; nascido em Ja

Edital0.8 765 �e' 17/1/16 guá do ,Sul. domiciliada raguá do' Sul,. domicilia-
, 110 e relilidente em Eltra-

Herberto' Ohf e 8 residente em Rio d'a' da Garibaldi, neste dis-.

Elia SeU Luz, Deste distrito. fHha' trito, filho de AUredo
Ele. brasileiro,' soÚeiro.. de -'Willy Ramthun', é' Bier e Otília BoshammerIrmgard Roweder R�m- ..

mecânico, �asc:ido ;:em la. thun. Bier.
r.ag-uá ..

do Sul,� domicilià-
.

Ela, brasilt.>ira, solteira,
do. e ré:sidente .em Ri., dll Edital n. 8.761 de 21/1/75, do lar, naseida em Co
Luz I, nelf:e dist.rito,

.

filho 'rupá; Qeste E�tadb, do
de Helmuth abf e Catarina

José Vilson Chiodini fi miciliada e residente 8m

Henlchel Ohf.' . ./ Ma·rta Zen6ide \
.

- Eatrada' Garibaldi. oeste
Ela, brasileira, solteira, Maraogoni .... distrito, filha, de Rudol-

do lar, nascida é'ln Jaraguá Ele, brasileiro, solteiro, pho Klitzke e Irma Klitz,
do Sul, dorrliciliad� e resi-' ,mot�rista, Bbscido em ke,

.

dente em Rio-C:erro I,' De.- Ja,ragu6 do Sul, domici-
.

l' d· � para que chegue ao 00-
.

te distrito, filh�� de Rudol- Ia o e, reSIdente na Rua nheclmento de todos mandei
fo Seil e Irm.. Mathi.s 26 de julhó, neatá Cidade, passar o presente .ecUtal que
Seil. (,

,\'
. .

filho de AdeUDo Chiodi- serA publicado pela imprensa.
ni e Hilda Juokes Ohio

'

e em cartório ondeserãafixa-
dini.

\ do durante 16 dias. Se alguém
.

.. . • souber de algum impedimentoEla, braSileira, solteira, acuse-o para os fins legalJ.
auxiliar de laboratório,', AUREA

.

MüLLER GRUBBA
nalBcida em· Jaraguá do OUolal

'

,Elias Paoletto e
,

Nilva Borges

Editill n. 8.763 ãe 21/1/75
Haroldo Bier e

Iracema Klitzke I

�ditll n,.:8.1f)t�ª. 17}1,/7>5
Eao Webdotff e .

RUlh �ehJFmiDo·· j �,

Ele. brGsil�irb. etlJreir<>,
hlvrador, nGsclll9 em }aril
gud do Sill, dOllJiCili.do';�
residente em .�jo Cerro II,
neste distrito,� filho de Hen-·
rique

.

Wendorf,f e' A'dele
Persch Wendorff.
Ei., brasileira, solteira,

do lar, nilscidà\ e'm Jarlllguá
do' Sul" domiciliada e re
sidente em Uio 'cerro I,
neste distrito, tnha de A
leandro Belarmino e Vero-

'

nica Bel�rm'iDO�
,

.

'Em resumo (art. 887 do CPC), faz saber o segumte: -

ProoesBo: - EX!ECUÇÃO. - EXiequente: ..,. Posto "arechal. -
Executado: ..:... Frigomar Indultria e Comércio. � Bem a ser

praceade: - 1) - UMA RESPIGADEIRA,marca INVECTA,' n.O
645, autom'tica, Nll-6l}, de côr· verde, em estado de funclo
.namento, avaliada em Cr' 6.000,00 (seil m1l cruzeiros). - DE':'
POSITO: - Com a própria executada, a eltrada,-Rlbeirlb Mo
lha, neBta cidade. - PRIMEIRO LEILÃO:, No dia 18 de feverei-
1'0 de J976, às 14 horas. SEGUNDO LEILÃO: - DI. 28 do
mesmo mes, local e hora, caso o beDi penhoradO nlo fór. ar
rematado pelo valor da avallliçlo·ou preço superior no 1·
IeDlo; - LOCAL: Onde se acha deposi�do, na fillma executa-

.

I da. - Nos autos nlo consta haver ônus sobre referido bem
e nem recurso, pendente de julga_entoo .:... Dado e passado'
n.sta cidade aos oito cUas do mês de novembro do ano de mil
novecentol e setenta e quatro. - Bu, (a) Amadeu Mahfud, Es
crivA0, o subscrevi. " .,'

(a) Alvaro WandeUi 'roho, Juiz: de Direito

Edhal R. 8,768 de 17/1/75
logo Viii Wenser..ky e

Adelioe Würges
Ele, . brilsileirQ. solteiro,

torneiro mecGóico, nascido
em Jaraguá' do' '. Sul,
domiciliado e residente na

Rua Tomaz Frenéisco de 'A' I
"

.

'

Goes. nesta cidade, Jilho U g a - s e
de WiJly Hary Felix Wen-. '

Al AG'seraky e' Hildellar Strelow ,'.
uga-se na V. e·,

Wensersky. _., lulio Vargas, duas sala�,
EIIJ, brasileira,

'

lolteir., n, o .184 e 198, . e malS
do lar, .nascida em Luiz uma' moradia enorme·

AI.v��, Deste. BS�ildo, do- na parte superior' da�IClhllldl!l, e reslde�te na sala 198
....

Ruc1 Tomlz Francisco de .

-

Goes, neBta cidade, filha· Informaçoel no mes-

de ADl! Ele'Da WiUrres.
.

mo local.

A vitima pode

\ '.

Motoristà, nãó

faça do seu

, I

Oficina do Tibério
Camplnba de Educapo
.

Clvici

o' haslameoto' dll
Bandeira e o caDlo
do Hino Na�ioDal sáo
obrJllalÓri08. uma vez
por semana, em Iodos'
os estabelecimentoa
de qDalquer frau de
eDsfllo. públic08 ou

particulares.

ser você.

, /

Rua' Barão do, Rio Branco, fundos, n. 67

Espécialiiada: VPLKSWAGEN

,ServiQoB" de lataria e pinturas em geral.
. . \ �

�
.

. Retifica dê ,mo'tores,'cãmbio, etc ... !
, .". ,

"",.

�" .

'

...

Agràdecemos a,'todos que no" "preltigia�
" ; ''''� !�\ ,

w.
.- I====�=x================�==============��,=.. �,,=,==��==�===== �----------.------�

.

Juizo 'de Direito da Comarca de Jaraguä do

Edital da Primairo I Segundo Lail
, Em resumo (art� 187 do CPC), faz laber o seguinte'

Processo: -� Ação Executiya. - Exequente: - Auto Mécan.
CentráI. - Executado: -- PASCOAL AVELINO. - I BENS
SEREM PRACEADOS: - 1) - UMA' GELADEIRA, marca S
gteder, cor vermelha,' em funcionamento, avaliada em C
1.000,00. - 2) - UMA ,mesa de bilhar, com pés de madeira
fórmica, com .10 bolas e 5, taC08, avaliados em Cri 1.100,00.
3) - Uma'mesa. de Snocker, d� madeira e fórmica, com 15

.

las e 5 tacos, avaliados em Cri 1.100,00. Total Cri 8�200 09
DEPÓSITO: Com próprio executado Pascoal Avellno, residen
,no lugar VDa Nova, nesta cidade. - PRIMEIRO/LEILÃO:
No cUa 20 .de fevereiro de 1975, às 14 horas. -. SEGUNDO L
LÃO: - No dia 06 de março de 1975, às 10 horas, no mes
local, easo os bens penhorados pão forem arrematâdos' no
leUão pelo valor da avaliação ou preço sup�rior. - LOCAL:
Onde se acham depositados - Nos autos nló consta hav
ônus sobre referidos bens ou recurso p�ndente de jul
mento..

- Dado e passado nesta, cidade de Jaragui do SUl,"
oito dias do 'mês de novembro do ano . de mU novecentol
setenta e quatro. - Eu, (a) Amadeu Mahfud, e!lcrivlo, o sub
crevi. .

.

(a) Alv.r:-o WandeIlt Filho, Jll1z de Direi
,

Mário Tavares da Cunha Mello
Tabelião dé Notas e Protestos em Geral

,

. Pelo' pre�ent� Edital, 'pedimos 'que os Senhare
abaixo relaci-onados, compareçam em nosso Carl
rio pa,ra tratarem de assuotos de', seu interesse:

Jorge Luiz Tillmann, :residente em Guaram
rim Ci Jorge Gercino Vogel residente' nesta cidad

. Jaraguá' do Sul, 22 'de janeiro de 1975

Ligia Maria Eichinger Siewerdt, Elcr.not

Nasc.iDlenlo's'
�6 Novembro 1974

.

Cacilda MargGrele Fraga fiiha de Plfulino e� (Luzi'
Fraga

/

,

22 Dezembro 1974
Valdemiro filho de' Jovenal (Maria Guilhermina Tisk
Rosa. .

'

31 Dezembro 1974
.

Adriana Carla filha de João Lucio Budal (Lon! Rubim
Arins

.

.

"

.

, O" lanliro 1976 ,

.

Marcos Ademir
.

filho' de Dorvalino (Helena) Fiamal'

FaleciDlen.los
,

NotieiamoB com pesar o faleeimento.· das 10"

guiotas . p..,ssoas: '

Dia 09/01/75 - Herta Cidral,' em JoinvUle COOl
,(8 aDOS \

Dia 12/01/75 � Me.Janh�j Rosá T,ecila"em Barr.
do Rio Cêrra' com, 72 anos'

.

'

Dia 11/01/15 __:. Alfredo José Lino em Guar.·
mi'rim com 1 mes de' idade

,

Dia 13/01!75,Arliildo Junke., em Ilha da, Fi
gueira com 24 anos

,

pia, 18/01/75, - Ricbardo Maas, em Rio Q�rro
II, com 76 anos ,

Dia 18/01/75 - AdeUria de Souzá nesta cidade
10m S mejJes·· de idade

.

�'Correio do Povo" a·pre.&ot. aQs ' enlutadO'
8uas cond8'lências
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'Préfeitu,ra
.

oluniêipàl· de . !Jaraguci �o Sul
.

Lei N. 531 '
. � 130-28/76

.

Abre Cr6dito Suplementar" 4 I 4 0-29/77

�.!lr8nio Strebe, Prefeito �lJni�ipal d. Jango" 43 :,1\° 0�oIJ�8
dQ Sul; Estado de Santi CatarlDI, no' UBO 8 exer

eriio de RUU '.tribaiçõel' 311,1-;-03181 '

FaQo saber a tO'dol 08 hebítantes deBte Muoi- '3111-04/82 "

eípio, que a Câmar. Moofeipal apro,ou Ie eo laooio-
-

!II � 0- 07/184
00 a liel'lJinte lei:

U ii:. 0-08 85)
Art. 1.° -'- Fica o ',Chefe do Poder Exeouti'o ,3.1 ,30-10/87

autorizado,8 suplelBeldar a' importância de o-s ,31 4 0-21/2/9�.596.905,27 (quinhentos • no'eota e leis mil, .nove- 4 I 3 o 8 28

eentoa e cinco eruseiros e ,iot.s e aet8 oantavos), nal 4 1 " 0-�9//�9'seguintel do�açõl. do orQameoto ,igente: 414 o-uo eo \

\. '",' 3 Lll'"'"T"04132
3 1 S 0-11/22'- "

t
15215,50 3 I 2 o-ô6/S'3

SI 40...,.12123 26,892,90 ã I2 p-08/34
4 1- 3 0-27127 ,317,42 3 I 2 0";"'02/35
,3111:-02/31

'

2.�37,U
.

313 0-lol36
S 260-23/43 81.22835 3 I 4 0-12/38
326 0-23/44 7�952.31 5' I 40"-13/39
3.111-02/49 '3854,70 3,231-:18/40'

,

3 11 1- 01/63 . ; .857,31 ã 2 3 2�T9/41
1111�'216� 17,24 32 3 �-20/42 �

31,11 .....62!80. 28!96.34 4,} 30-27145
3' 130-11/88 1.543:.06 41 30-28i46
:I 2 31.-18/92 4 031,�0 41.4 0�29/47
,3' 2\10-16/111 .

-

10.000.00' '41 4: 0,-.-30/48 .

, ,41 40-:-30/115 ,�' 170,07 3111...,.04/51
, 3 1 � 0�12 116-A !.015,77 31 20-07/53 .

3 1 4 O� 12i116-B / 4.628.02, 3 1 2 0-09/55
311-1-()1/118 ' 1.9,28,80 '3130-Jo/fiiji , ,

3 1 11-021136 \,
. 392,21 314 0-12/58

.

·8120-,-061139 2318.99 lli 4'0�13/59
',311 1-01/152 �.122.00

'

4130-28/60'
31,11-011172 1779.94 4140-29/61
4110-25/185' 998QI,18 414:0-30/62
31J·I-01/190 4562.70 lJ 111-03/65
3120-07/195 38845,51 ã I 1'1-64166

, 312 0-08H96 35.771,97
.

3'12 0;....e8/68 .

3130--11119,9' 19.892,.00 Ô Ui 0-10/70
"

4 1 1 '0-251203 27.821,88 3 14 0--12/72
3 1 1 1-01/209 7.348.00 3140-131128
31 1 1-03/2J1

.

266,73, 3.23 ã-2l'1130
31 20-07/214, !7716.11 '4130--27/131

/31'20....,081215
" '

,39882,98 '4130-281132
2120- 0,9/216, .. . 'Z.00õ,2� 414 Q-29/1.33
31 3 0�11/218 47.616.82 41.40-30/134
4110...,..26/222 . '363()9,Oi 311.1-01/135
311·1-01/227 . 1752.00 3 I 11-03(137
3111--01123' ", 2 012.�8 3111-04./138
3 1 2 0-09/240.

-

_,420.76, 3 1 2 0.,- 07/140
T- o tal 0.,$. 596.905.27 312 0-08/141

.

\ '3130-10/143
Art. 2 o. - Para ateoder 8 lapIellleot8Qão C008 . Í) I 40-12/145

tante do artigo l.o,.serão utilizadol-ol seguintes r a- 314'0-13/90
eureos; I - por ooota -do n:1II110 de arreojldaf;)ão do. 3233,20/93
correote eXfilrcioio a impcrtâneia de Cr$, 8553,30 4 1 3 O"'" 27/96
(oíto mil quinhentos. oino08o'. e treB cruseíros' e 4 1..3 0-28/97
trinta eentasos) e.II - por eonta de redução. da 4 1 4,0-�9/98
'erbas 8. quautia de Ot$ j)88.351,97 (quinhentos )8 4 1 4 07' 3C199
ortsnta é .oito mil. treZeotos 8 cincoeota -8 um' cru- 31.11-,02/101
zeiro e noventa e s�te oeotlVOtdi das loguiotel1".' do- 3 1 ll-03i102 I

\!lQõel do orçameotjl) vig�lDte.' eemo s!,!gue: 3 111 ...... 04/103
31 2 0-06/0� .

'
"

. 289.56' 3120-06/104
3130-11108

'

1.194.6� 3 120-08/105
3 1 4 0-12/09 923.80 3 1 20-09/106
3 11 1-01113 2401.92 31 3' 0-10/107
312 O.;... 68/19'

J.. ,531:1,00 3 f 40-13Auo
;3140-13/24 /'

' ,

1':'000.00 31 3'O'-2T/112
, 3 !t.1 0- i6/25 � 016,32

.r
'

4 1 a 0-28/114
3260-23126 2000.00 "1 4 0- !!9/1U.
3 II 1.-02/16 1200,96 4 1 1 r� 021119
3120-0920 _.

-�

678.70 311)-031120
313'0-11/37 )'619.�7 3111-04/121
3 I 2 0�06152 I

4-47.83 i,;J 1 2 0�0511-22
31 ! 0-08/54 1788,16 3 1 20-0&1123
3' 1 a 0�ll(57 .;

f 6.700,76 31 2 0-09/124
31 2 0.-06/67 594,19 8 1 3 0-10/125
,�12 0-09/69 2314,75 3 1 30-11/�26·
3130-11/71 I'

.

-

18.239,15 1314 p-12/127, .

_ �,

312 0-06/81
�.

7.372.21 3111-04/175

3120-'09186 .'( 2972,35 3 � 2 0-06/176
321 0-16/9I- 169200.00 ,3 1 20--c8/178
4 r I 0-25/95

' ,-

3868.40 .31 2 0-0�/179 '

3,1 30-11/108 ' 885,00 3) 30-10/180
3 I 20- 09/142 ' 988.00 3130-11/181.
31 30-Il/144- --, 8964.93' ,3.1 40.,....12/182
3 1 2 Q-07/238 5.314,90 3 1 40-1S/183
312.(),-08/239 1'.797:40 S-233-2c/184
3 r 30-11[242 (. 1','

'"

5 365,30 4: 1 3,0-27/186
3 111 �03/25I . 1597,84 41 3 0-28/1.87
31 2'0�09/256 ',j ÚmJ.50 .140-29/188
31 3 o � 11/258 3825.90 4; .1 • 0-30/189
3 I � 0-11/272 650,00 3 11 1-02/1�1.
3111-04/03 500,00 3111-,.,3/192 (

3 I 2 '0-08/05 200,00 3 1) 1-04/J:93
. 3'1 2 0- ó9106 200,00 S, 11 2 'o - oGI194;
3 1 40-13/10. 500,00" 3 1 ,20-09/197
41\30-28/11

'1,

. 1.000,00' -3.30-10/198
3 1 1 I �04/16 4.000.00 3 1 4 0�13/14'
31 2 0-06/17

. , 573,85 :8 2 3 3-:-201t�7
. 3 r 2 o 0'1118

"J" 1.821 43 4 1 3 0.-271148
, ',3i I '4 o:. lã 173 "',)' 500:60 ,41 3 0-,28/14� .

3'233-20/74,
.

/ 2582 \4,140-29/160
� 1 3 0-�7/75 .

'; 3,491:00 4 1 4.0-3�151

,
-

, ,'" I

.

r
�

I,
,

.
' � ... (. .. "

<:

.\

\

, ,I

,

I

,
I

I)
.'\ 'il . \

".

\

'.

1.000.00 I í I I-ó2/158 -8.230,19 .

� .000.00 � Illl�o3 164 I, r /2.05t20
_ 61.37 3 11 l-oM165 600,00

4.287.50 3111-05!156) 592.50
1.000.'00 3 I! 0-06/167 , e.en,u
l.OOO,OO 3 1 2 0-08/158' 600�00
5.940,00 31 20-09/159 1.000,00
1.000,00 3 I 3· 0-10/160 . 1500.00

,

286,80 31 3 0�1l/161 ' 1 639,44
),792,95 ,3 I 4 o-I�/16' 738,07 , \

2,00,0,00 Õ 14 '0-IJ/163 ' ( .: '500,00
1.0CO,00 323 .3-,2dI164 ,,' 20Q,86

.

).000,00 32 4 2-22/16� e� 3.308,30
500.00 3 2 4 2-- 22/166 -

. 24 372,18
I 676.30 4 • 3 0-27,/167. /

_ 50,00
300.00 .4 13 0-28/168 '500,00
200,00 4 1 4 0-29/169 1.000,00
218.75 4140-30170 500.00 \

940,70 ,3 111· 021173
.

. 6.022,80
322,82 ,3 111-03/174 .

,f
�

. 1031-.53
8.598,10 3 13 0-llf2S1 2.263.00.
500,00 3 1 4, 0,:""í2/232 ( 500.00

. 338.04 1220'-17233 20,640.20
tOOO.OO õ 111-02/2Õ5 ,623.43
1.00.000 3111-0412õ6 \. SOO.OO
1.000 00 ã I 2 0-0'6/237 1 OQO,OO
1000.00 3 I 3 0-10/241 /' /ÓOO,OO
2.000.00 ,ã 1�4\0-I2/24i 195.08
4 456.30 3 1'4 0-13/244 - 500,00

- 'I 376,80 � 2.3 3-2012�5 60.99
408,92, 4 1 3 0- 27/246 2.000.60
533.90' � 13 0-281247

I

1'.000,00
. 200,00 � 1 4 0-29/248 1.000.00

. 500,00 �'il 4, o�30/249 1000.00
1 000;.00 3 1 1- 1-04/252 2 000.00
500.00 3-120-06/253 200.0,00
),316,13 312'0-07/264 .298.0.00,
200.00 3 1 2 0-08i255 1 000.00

� 162.Q() 3 1 3 0-101257 1 000.00,
263)5

'

3 1 4: 0 .... 121�oo 234,31
.

l.õ64.S6 3 1 4 0-13/�01 1 000,00
.

500.00 3233-20/202 183,04
- 10.22 I" 1 a 0- 281205 252,00
I.250.ÓO 413 o. --29/206 . 2.000,00
2.000)00', 4 1 4,9-30/207 . 1.000,00
2.00000 . 4 1 2 0'"'-32/208

.

5.000.0.0

1.000;00 a 1 11-02/210 1.606,64
2256.00 -- 3 11 1 - 04/2121 I, 500.00

1.802,06 ,i 1 � 0"':"06/213 1.411,20
1.000,00 11 3-b_;_1�/217 200,00
5.960,00 3 1 40-12/219 137.60
806.00 3 1.' ó-12/�20 500,00
500,00 3 2 3 3-20/221 . 235,64
93160 4 1-30-281224 364,96

l�OOQ;OO 4,130-,291225
r • 2000,00

716;88 41 4 0-30/�26 � 815,00
1 330.00 S 11.1-03/228 "

t ·308.00

1'.000,00 '3 1,1 1"';"041229 ,
200.00

10.000,00 31'20-0,9/230 165.00
2 �78,32 3 1 4 0_"'1�/!59 -2.337,40

3,480.00' 3 1 • 0-131260 '500,00
, 500.09 4 1 3'9 - �8/262 _' 2.000 00
'200.00 � 1 4, 0�30/264 ) ! OVO,OO '

, 582.9Q 3 1 1 1-02/265
\ 7.06%.50

200.00 ,3111-03/266 2000'00
" .

300.00' {3 1 1 1-04/267 6:000:00-
500:00 3 1 2 0-06/268 . 1 658.45
200.00 31.20-081269 , 500,00

';1.000.00 ,Ô 1 2 0-09/270 \ 9 682;65
1.000.00 31 S 0-10/271 \ 1.000,00
1.000,60 3 140-12/273 4:900,00
1.222.46 31 40--13/274 500.00

2250,00 41: 3 0 ..... 27/275 2.600.00
2 000,00 4 1 3 0'- 28/276 . 3.600,00
3 817,38 4 1 4 0 .....29/277 ·2.5�O.00
500,00 4 11 4 0-30/z78 . 5.000,00
500,00 ,Cr,M. E�peetal 427.55

490,45 r o .1' à I Or$, , 588.351.97
2 803,26 I

. 'A'� 3 ° E·' lsí t
..

Ao ,', .'

'

'

,

.3.693.80 _.

r... .- _

lha el e.� rar,1J em, vJg�r .0_8 dllt •

500�00 ,(je s�a. p�bhcaçao, re,c;>godas 8,S dl.SposlQoel em

1.406,00 oontr'ârio. :
.

'. �

:.. .

1.974,00 .
. Palácio da Prefeitura ,Munioipal de Jà�aguá do

315,20 Sul, aos 31 di ae do mes de dézembro de 1974. ,

..
'

171,80,
.

". ,

I 303.75 ,: Eugenio Strebe, Prefeita Aluuicip.aI,
462.30 A pr.eseote Lei foi registrada e publicada n8S-'
560.00 ts_Diretoria de Expediente. (EdlltJaQão e ASBÍ8.tânoia
40,66 Social, aos 31 dias do mes de deZembro de 1974.

2000.00
'

1.00000,1 Waldemiro Bartel Diretor
.

2.000;OQ I>
'<,

� 1.000.00
L6!'1 ..64
685,94

3000,00
, 1.000,00

2'.826,78
1.000.00
200,00.
190,62

3.QOO.OO
10QO.OO,
2.000,00

.

1.000.00

. \

.

"

.

Besidinci.: Dr. Nerea ,Ramol, 419
co_uP.Jr... - '.AN:BrA, cArA_I_.&.

,1Dr. Francisco
.

Antonio _Picdone
M: Jen TCOr - C.R.:M'. 1'Z.

(C.P.F.) N.o 004364179, '

.

-

Cirarria. e 'Oliniaa de Âdqlto�· i Ori�u9al
.,

Partos - Doenças dt! �8nhora:8
..

. HOSPIT.tL JESÚS DE NAZARi�-, OORUPÁ

, I
"
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CORREIO' DO POVO
I.

•

...:J.. A g r a d e c
.. i.m e JI t o

. "1' Prolundamente coD.sterpadol comunicamos &9Íl
,

. parentes, amigos, vizinhos e coooecidos, o in-
fausto passamento de 110SS0 pai" sogro, avô • bisavo,

'. RICARDO MAAS,'
ocorrido às '18,30 horas do dia 18 de janeiro de 1915,
quando contava 7.7 anos e meses de idade.

Por este intermédio desejamos agradecer a todos
QI parentes, v1ztnhoa, aUllgos e, conhecidos que nos COD�
fonaram com palavras. de Fé CristA, que ofertaram co
roa8 e flores e que acompanharam O· falecido. até a sua
'últim. morada, em especial ao Rev. p'astor Hans Spring,
pelai confortadoras palavras proferidas

.

em cala e pe
rante o túmulo e aos componentel da aanda Lyra da
Aurora, pela execu\)Ao de pe\)as musicals.

'

,

Cónvite parà Culto
,

Outrossim convidamos para o Culto em'.mtenolo
de sua alma, a ser:celebrado à. 10 horas do cn. 18 de
fevereiro de 1975, na Igreja EvangéUca Luterana de' Rio
Cerro II. Por mals est, 6to de Fé Crist4', agradecem

/ GI . enlutados
Jaragu' do Sul, Janeiro de 197i

.

t���.!a!!�! �.�! !�����f�n! .

" fallen, unseren Ueben Vater, Schwiegervater,
Grossvater und Urgrossvater, "

RICARDO MAAS,
ploetzl1ch um 18,ao Uhr, am IS'ten. Januar .1975, irii.AI
ter von 17 Jahren und Monaten, zu sich ln die Ewigkeit
abzurufen.,

. I '

"
.

. ,

Dle tr.auemden HJnterbUeben$n cJanken an dies�r,
Stelle nochmal iallen Verwandten,' Nachbarn, �re}Ulden
und BekaJinten die 'Ihr ,hUfrélch zur Seite standen, die
Blumen und IS:ränze spendeten und die ihm' das letzte
Geleit, gaben insbesondere'Hérrn, Pfarrer Hans Spring
für"selne Worte im Hause und a,m Grabe, sowie' die.
Banöa Lyra d� Aurora, für die schönen Lieder.

Danksagung
,

Danksagung findet statt am 16 ten. Februar 1975
um 10 Uhr, In der BvangeUsch-i.utherische Kirsche. zu
Rio Cerro II, wofü�' für dai Erscheinen im voraJlI be-
dankt wird. , ,

.'

Rio Cerro II, Janua,r 1975.. '. I

Die trauernden Hlnter�lfebénen.

EM P'RÊS Á RI Ó S, TURISTAS

I

v.:
\

"

SABADO 26-01--7&'

0-, Leitor
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, .

fI Remunereeãc
_; .

.

des Vereadores

I,Esc,r�,ve
\

',Missivista que se bssioa de lellor di·rige.no.í ex- bela pode ser encontrada nos. órgão.s classistas DU em
tensa carta de protesto contra o. que cisssifica

-

de I escrltõrtos dê eontablltdade; D ....; Sim. A multe conste
, ,faUa) de tuformacão fiscal e trabalhtata à. pequena .ns CLT no capüulo próprio; 4 ...;. Até .J8 anos que é
empresa, afirmando.: que :as entidades classistas' co.. onde termina a mtnondede; para fins trabethrstes. Até

'_ bram altas mensalldades e a retribuição. tntormattva
:

21. an'o.s é a, lei civil: 5 - 6 - 7 e 8 - Todas tem o A Lei Complementar. n. 23 de 19/12/74 alte.e oríentadora é quase nula, mesmo. que .a titulo. de . mesmo. obletlvo, O pr�z� jii esgotou e� 16 do. c�me� \

rou substancialmente a forma de .remuneração"lembretes úteis" ao. comércio e à indústria em te e
'
as parcelas aphcave1s forem .. reduztdes ate mil I \

'. .

geral, eonelulndo por "ousar" perguntar aos 0.8 se cruzelros por lei de 18.1274, 0.15 recólhtmeatos DU, de- em que e veda�o .0 pagame�to �e qualquer outra
gutntes: 1) - Desde quando está em vígor a redu- pósuos forem até 1607·74 e a aplicação. seria feit� li _ vantagem pecuniária em razao do mandato de
vão do 10M para 14,5% no Estado e 12% para ró qualquer firma aprovada seus corretores DU pelo. Ban- Vereador, inclusive ajuda de ousta.representação
ra do. Es'tado ?' 2) - Até quando deve ser pago a co do. Estado. de Sanla Cetsrlna. Em caso de qUII- ou gratificação '"

. Contribuição Sindical e qual ,a Tabela? 8) -' A quer dúvida volte, querendo.
"

_ ,', .' '..,

Relação. de Meno.res .tlnha que ser epresentada 8t� '. , E� princípio 'permanece a remuneração das
, ,31.12.74 e, se foi' esquecida, agora em [snetro paga- '., .'. ".

.

d.f. d
Câmaras Municipais das Capitais e as dos Muni-rá multa? 4) - Na relação. . de menores devem Seguro Obrlgatorlo- Mo I Ica o

.

dI' 200000 h biconstar só os até 1ft anos ou também iOS daíaté 21 �

.

.'

.

cípíes
.

e pop� ação supeno: a' ,
_

a Ita!lte�,
anos ?, 5) -- Consta queestä na época e ,a findar ,

.

. /
os quais, mediante Resolução poderao atribuir

día 16.01.75, a posslbüídade de aplicar os 10%. do. A lei n," 6 t94, de f9-12�74 dtspõe sobre Segu- remuneração aos seus 'Vereadores, com os seguiu-
"FUNDESO'1? 6) - Os recolhimentos ao ,IFUNDESC",

.

ro Obrígatõrto de Danos Pessollis ' cauaedos por veí- tes limites, não ultrapassando a parte fixa e va
destaeados do. 10M, devem neste C8S0 ter atingido. culos eutomotores de via terrestre, DU por sua carga, riável, em qualquer caso das seguintes proporções- Cr$. 5.000,00 ou podem ser apllcados montantes a pessoa rrensportade DU não.

"

em' .relação aos subsídios dos Deputadosà Assein.'menores? 7) -- Para atingir a esse montante.' ,Co.O-, O art. 2.0 da menclonade I�i (nclut l'J elínee I no '

tem-se 08 recolhimentos feitos desde 'o. ínteío, 'ou art. 20, do. Decreto-leí n." 1D, de�21 de .no.vembro. de bléía Legislatíva do respectivo Estado, excluída a

,
desde quando e até quando? 8) - Bastará. compare- 1966, que �ém li seguinte redação. "I :...,.. Dô.n0.5 ceu- <retribuição relativa às sessões extraordinärías: I

· eer à,1 Exatoria, apresentando um requerímento e .sedos por veículos automotores de via terrestre, DU -:- . Municípios com população de mais de
.

200.000'
Relação (tormulärlo ímpressov), dando o montante por sua carga, a pessoas trensportades DU não." até 300.000 habitlantes.,....' 1/4; II - De maiso indicando a quem deverá ser favorecido?

" lOS danos pessoats cobertos-pelo seguro.' esrebe- d 300000 té 500000 1/3 III' D
.

.

Eil resposla 80 LEITOR, cumpre-nos inicialmente in lecldo no artigo. 2 o compreendem as indenizações .

e ' a .

- ; � e mais
formar que nos temos proposte em não menrer umll po.r mo.rte, invalidez e despe�as de assistência médica de' 500.000 até 1.000,000 .;:._ metade; IV Nos I

coluna fiscal e I 'DU lrabalhis'a', eis q'Qe 85' entidades e sQpleme'ntares, no.s vàlores que ,s� seguem, por pesso.a Municípios com população superior a 'I milhão
classis'ös em no.sso. meio. possuem bo.letim lIdquadO e,' I vilimad�: '

,
-

.

'

, - 2/3;' V - Nas Capitais com população superi;..
.'

embora não. saibamo.s da sua .extensão.· info.'rmaiiva a)· _:_ 40 vezes o. valo.r maio.r do. salário.· mínimo. or a 1 milhão -. 2/3, e. nas outras Capitais·

po.rque atendem apenas aos seus asso.ciado.s, publicai vigente no País - np caso. de mor'E'; . _ lJletade., I

matéria igual seria fazer publicações' pisralelas que '
.

b) - até 40 vezes o. valo.r do. maior salário·mf 'I /

lIlingem cerla' faixa de leito.res, o. qUe não. ,é' o. no.sso. IUma vigenle no. País - no. caso. de invali.iez permlI:' A parte variável da remuneração' não pode-o.bjetivo.. que viza, alcançar umél flli�a mais ampla. Su- nenle;· .

.

'

,'\ .' rá set ,inf,erior ,à fix,a e correspondera às sessõesaerimo.s lIo..leilor-missivista que compareça assidua c) Ale' 8' vezes o. m' "'l·o.r sa' la'rio. mínimo. vinae'nto ..,. ... .' to
-

·a'. que compareoer o'. Ve'reador:,' na-o .podeDd,o sermente às reuniões semanais de sua-en'idade de classe Ie óo. País - 'como.
'. reembo.lso ii vítima. -, nó caso.

e Id, na' presença dÇl direção. e do.s dem,ail;! asso.ci�dos de despeltlls de assistência' médica ,e suplementares paga mais de uma ordinária' por dia e até ,4
reclamar o. que é dô seu interesse. Enírelanlo, nunca 'devidllmente oo.mpro.vado.s .

I extraordinárias· por mês.
deixamo.s de res:Jo.nder (Is perguntas que no.s 'fo.rmu- A indenizaçã'o. no. CeBo. de morte será paga, na "Durante a legislatura, a- remuneração poderáIam e. lIsbim, vamo.s sucintamente :respo.nder: 1 -

. co.nstância do casamen'o., ao. co.njuge so.breviven'e; na ser � atualizada, quando forem alterados os subsí-·

Desde Ja�eiro. de 1975; 2 � Até Dl de jan�iFO e a Ta- sua falta, liDS berdeiro.s legais. Nos demais 'caso.s o. .

pagamen'ó será feito. direla'mente li vflima na fo.rma que
dios dos Deputados. ..

dispuser o. ,Co.nselhó Nacio.n�1 de Seguro.s Privados Os demais Vereadores,' por enquanto, ficam·
sendo. a co.mpanheira equiparada ,à espo.sa, no.� caso.s vendo navios.

'

ádmilido.s pela Lei Prevl(jenciária· .

O pagamenlo da indenização. será, e,reluado. me-
diante simpl.es prova do ,acid,ente e do. dano. deco.rren
Ie, independente da 'disrenCii!J' de culpa, haja DU não.
resseguro•. lIbolidli qualquer franq'uia de respopsabilida
de do. seg.ur.do e' o. seu pagamento. o.co.rrerá no prazo.
de 5 dias a co.ntar da apresenlllção do.s segulnles do.
cumenfo.s: a) _:_ certidão de óbifo., registro. da o.co.rren-
cia no. orgão. po.licial co.mpetente e li pro.va de quali. ,

dade de beneficiário. - no. caso de mo.rte; b) � Pro.-
P I' I_,va das' despesas efetuadas pela vítima co.l1\ o seu aten-" ara O c le�tà p�rp e�o

dimento po.r hospital, ambulatório DU m_édico. Issiaten. declara; enfIm, _O doutor:
It e registro. 'dd oco.ri'êncill no orgio pol!cial campe- "O sen'hor não tem Qomplexo,
linIe - BD CdlO de dllDo.S pess.oais., 'pois é, de fato, I inferiói!"

,

Os docu�entolll referido.s. sérão ent�egu••
'

á
'

.

Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os QJlando a poesia comprov,a
• especificará-.' ,

Ber um deleite, �scusadoI ,

.
No 'caso �da o.corrência de sini�tro.' do qual par· será confirmàr que a trova

ticipem dois 6u maie vefoulol, a indenização lerâ é um deleite ... condenadQ!
paga pera Sooiedade. Segurado.ra do respectivo veio
culo. em que cadp pessoa Yitimada era transporta
da. '. Ati vUimalJ não Iransportadas, 8 indenizaçAo
serio pagas,' em partes iguais pelos seguro.. dós'
'yeicu]os envolvido•.

Dp. Re-;:�;:';-=-;�
, � &.DVOQADO II _

,

' i
)

(

Eti.crit6rio. ao lado. da Pr�feitura i ..

Se' queres um bom conselho, ,

:� 1, ,.. ,(
... JARÄ:�UÁ" DO SUL, � '.i

'

darei' um e irei .embora.
� _.

'
' ',._..� Nunca sigas um conselho,

'_""_l��� , inclusiYé, b dado. agora!.

: ,

, a VARIG sente-se honrada, pelo que pode fazer pelos seu� ne-
.

.

gócios e passeios .. VARIG está presente em toda pilrte' do
mundo, beneficie·se dos seus serviços.

'

PeQ8 informaQões à VARIG
.

� Av. Mal. Deo.doro dlJ fon�ec�, '122/1DO·;;_ FODe.�02ã
.

,.' Jaraguá do.' Sul - �C .' '..
.

.. '

Viage VARIG' VARIG VARIG

), '

Perder um ,amor'�ão é tão triste ,como pen

sar que havemos de perdê·lo.
(Guilherme, de Almeida)

ElO TEODORO WAllf
.

-\..--

"
'

\. :

...
r

, Quando Sodoma caiu,
houve este ,triste episódio
de a mulher que tudo viu
v-irar cloreto de sódio!

.

.:,

Segunda Feira, se eu fosso
'presidente da República, '\
decretava-lhe a ex,tinQão
a be".l d a ressaca pública.

V�mdo criancinha bela,
lembro logo da filhinha .. �
Mas ... Véjo mU,lher-- bonita; �

S, pronto! Eiqmtci da minha!

A matemática· toma.
um aspecto inesperado,
quando um' casal que se:'.s()ma

. resulta multiplicado ... "
'

\

Aluga-se
Aluga s,e fioa re

sidêocia de Alvena·
ria looalizada no

Oeotro.� da Oidade.
Trátar à rua Fer.

din8Ddo' Prad.i, 268

. r

l
Bioarbon.ato de sódio.,
este amígo dos glutões, ,

que, ao contrário do clor�t�,
co�dimebta indigestões;

Dos 8fDplexos complicados,'
realmente o mais complexo
ocorre ae emocionados,
dois pQlvos dão:se um' amplexo!

\.

.' /

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



"

,.
"

OORREIO DO POVO
......

{

PAGINA IISABADO .11-01-711.

m 1975 dincil
... para a Buropc

Peter Krone.
Há um' ano atr61, a ameaça de uma recell8io,

a economia do Ocidente devido à inflação,' ao
lto preçe do petróleo e a' outros fatort'I, já preo-
upava 08 europeui!l.

.

Transcorrido um ano, 8. que ponto estamol
.8SS8 erjse?

.
.

Durante 1974 os problemas Só' Ie agl'lavaram.
ovas comPlicações surgiram, e' entramos no Ano
ovo vendo um horizonte ainda mais carregado, a
onto de Paulo VI ter afirmado recentemente: liA
ealidade adverte-nos,. àinda uma vez, que qualquer
oisa nio funciona bem na máquina monumental da
ivilizaçio, que poderia rebentar numa eonflagra·
ia índíaertttvel"

.

xxx

Inglaterra Certamente a Orã Bretanha
unéa 18 prestou a. tantal humilhações em lua hís-

.

õría como no ano que termíncu. Virtualmente eon
rolada pelos síndíeatos coolUni&tas, o pais foi a8S0�
ado continuamente· por gr&vf8s, eseassez, inflação e

tentados terrist8l. O déficit eomereíal bateu todos
li recordes: 530 milhões de Iíbres em dezembro, e
bilhões durante o ano! O .auge da humilhação
ara os tngleses foi atingido quando o rei Faioal
a Aribia' Saudita reeusou a libra eeterlíua nal

ranaaçõel de petróleo.
Itália - A penlDlmla itálica ainda sobrevive,

raças ao espítlte maleável e ao. sense .de' adapta
ão dos Iatínos; pois sue IUuação'ainda é e, pior
ue a Inglaterra. Pori880 Dinguém 8e espantou quan
o o . primeiro-ministro Aldo Moro anunciou que
975 será "m dos an08 mais dolorosos 8 difíceis da
istória da ItáJia, prevendo restrições ao consumo
e combustíveis, earne além de outras severas me-
idas de austerida_de.

. .

França - Nlo �bstante sua poUtica de ami
ade com, os .rabel, a França também não conle'
uiu e8capar à crile. Citroen e, Peugeot ai dUBS
aiores industrias de automóveis. - vão se fundir
ara podere,m continuar funcionando. A venda d.

�elculolil caiu em 35.%, �provocan40 a. demissão de
ilhares de operários.
AlerTlanha - Com a melhor eeollomfa do

eidente, a Alemanha resiste, toa. algumas de sua.
aiores indústfia8, como a Krupp, Bayer e Mer:ce
e8, estão passando para o controle de miGs estran
eiras detentoras do. petrodólares.

xxx
.

Tudo isso' é terrlvel. No entanto, segundo ·Jo
seph Luns, secr�tãri. geral dll NATO, o pior está
ainda para acontecer; "00 caso

. de eclodir outra

guprra no Oriente Médio, a atual situação econômi
ca poderia ler considerada suvave em compara
ção à que. lIurgiria em consequência do conflito.
e 08 árabes adotarem novo embargo, devemos re
conbecer que o impacto ;8er6 como 'um golpó fatal
para os sistemas sacias de certos pa1t!1es da AlianQa
Atlântica". (ABIM)'

.

Dr. FráDéÍsco Anloaro Piccione
:M:�.D-':co """ C.R.:H. 1%

.

(C.P�F.) N.o 004384179

Oh�url'i8 8 Olínica tie Adulto•• Orianta.
Partol - Doenças de. Senhoras

\
.

HOSPITAL JESÚS·DE NAZARÉ,.- OORUPÃ.
Residência: Dr. Mereu Ramos, 41�

co:-uPÂ .:_ 8ANT,Á. CArAH.I:RA

Deiedade E'sportiv3 ".João .' Pessoa
, I ,�.

Convocação
>

Pela prelente ficam convidados os sócios aci
onistas destä sociedade para a ASSEMBLl1':IA GE
RAL ORDINÁRIA a ser realizada dia 09 de feve
reiro de 1975, as 08.00 horas em 2.- convo,cação e'
8S 08,SO hOlas em 2�a convocaçio com qualquer
numero de acionistas, -.m 8ua séda Bocial "'Sallo
João Pessoa" para tratarem ,da leguinte ordem dO.
dia:

.

.

1 - PreBtação de conta8 da, atual
.

diretoria
referente o exarclcio de 1974.

.

. 2 - Eleiçãó de ·nova diretoria e . relp'ectivol
membros do conselho fiscal

I

3 - ASBuntos Diversos. _

NOTA: De acordo com 08 estatutoll 8t? terio
direito a voto 08 8ócios auite! com a tesouraria.

Conf@rme o artigo LXII dos estatutos ai oha
pas para eleitãO da nova' diret?ria dever�o s.er
entreguei a requerimento do candidato a prelnd�ncla,
para a atuar diretoria até o dia 30).)1.;75. '

.

Pelo' compareaim,8nto' de toäoa antecIP!1mOI,
nos80s agr-adecimentol

A Dirrtoria-

XISTO Coo p e rativa Agricola
Mista, JTAJA·RA ttda�(V) ,

Alberto Barbosa
(a Slo .Mat�us do Sul, à PetrobAs)

aos. estudiosos do PermJano,
Eclital de ConvocaQão de Assembléia

Geral Ordinária
De acordo co. o A!'t. 2l) do Estatuto Social. fi

C8m convocadol os Srs•. A.sociad08 da Coop. Agr.
Misti. H8jara Ltd•., em pleno gozo d••ous direito ..

para Assembléia Geral Ordinâria, a ser rltalizada
em SUB Sede Social .ita aBItr. Itapocuzinho. Bair-

.

ro Vila Chartrel, MUD. de Jaraguá do Sul, Est. de
Santa Catarina, às 8 h. do dia l.e de fevereiro de
1975 em primeira eonvoeeeão, com o mlnimo de
2/3 (doi. terços) do número de seus alsociadol em
eondíções de votar; em segunda convocação às ,9 h.
com à metade mais (1) um \ dOI alsociados; em ter
ceira e última eoavoeaeão às 10 h. com o minimo,
de 10 (dez) associados;' numa: das quais havendo nú-
�eto legal, .erã. díaeutído a'seguinte: �

ORDEM DO· DIA
1 o _ Deliberação sobre ai cont8s -8 relatório

da Diretoria, Balanç() Geral, Demonstrativo ,da Oon
ta Sobras Clt PardlAs e Parecer do' Conselho Fiscal,

.

relativos ao exereíeío de 74;' ,

2.° - I)sstinaçAo das Sobras verifioadas DO

sxereíeíe de 74;
..

3.° - Bleiçlo de 1 (um) Secretário para subs
tituir o atual, por seu o atual empregado;

4.· - Eleição do Conselho de Fiscalizaçio;
5.° - Fixação do valor da gratificaçt.o aoPre

aideote da Ooeperativa, bem como da Cédula de
Presenea, para OI demais membros do Cönselho
Fiscal' e Admioilltrativo, pelo oomparecimento_ às
reuniões,

.

'6.° - ÀutQrizar a DiretorIa a construir em

préstimo baneáriol1 para EGP, Oustelo, Fertilizantes
8 outros: se neoelils.ários;

.

"

7.0 .,-- Autorizar a Diretoria a adquirir benll e

imóveis neces8ârias durante o exercleio de 1976.
8.8 - Retificaçio da filiaçio desta Cooperaü·

va à Cooperativa Central Agrlcola Vale Ltda, e ra- :

tifieaçio da nOlDeação dOI Delegados;
9.° ...:..... A'luntol Gerais;

AVI'S O
.outrossim avisamos aOB Alsociados que 08 do

cumento,a retati.vol ao exerolciQ de 1974, reJerido.
DO Art. 5 Item I letra I do'Éstatuto Social. eBCOo
tralD-se à sua dieposiçio na lede delta Cooperati
va conforme endereço acima.

Para efeito d. cilculo de "quorum" esta Cpop.
tem 124 AssociadoB.

.

Jaraguá do Sul (SC), 20' de janeiro de 1975.
Marcelino José nemarehi Preso

xx
e vejo usinas que já vão surlrindo,
Chaminés elrenetrae fumegando.
Vejo minério que já se Iransporla
Nd esteira grande que lá .vai subindo.
Dequí e dali VEjO humana .mão 'agindo
E um óleo rico que sai da rerorta.

, XXI".
SúbitO, vejo um .eolo: recortado. -

.

Mesm!làuroS em.mtnhes mãos, já dóceis,
Não podem morder, fugir n'água turva.
e já vejo um Permlaue devestadc.
Plan las . e animais eu descubre fósseis
e ao meu tempo minha visão se curva.

.

XXII
e desperto, então, deeses sonhos meus,

. Só para vir �dmirar ii arre humana
.

De fazer falar o chão outrora mudo.
e ii nossa Petróbás que em �o Mateue
Industrializa Q que do solo �maRIÍI,

.

Aproveilando plan las, bichos, tudo.
_ XXIII

e indo na nobre marcha do progresso
Vão desfazendo por vias destllauree
Toda essa construção imensa de uma Bra,
Pois invertendo. milenar proces8o

.

Desagregando Vão' em poucos tneranres
O que nos milhões de snoa ae fizera.

XXIV
Temos aí uma lição da Providência·
Em ccneervar vida que findaria
Nesse moroso Iranscorrer dOI tempos, .

Prêvende que Homo. saplens em sua' Ciência
Vida e energle des fósseis tiraria
e que desses mor.tos colheria exemplos..

.

,

Escritório ,

A ,COMERCIAL
,

.

-
. �

. ADVOCACIA -- CQllAalUOADE ....:. SEGUROS
sob • direção do econ0mista e contador:.

� .

, Eugêni'O'; Vitor� 'Schmöok.e'l .

CPF 004354229
Rua li (Mal. Deodoro) 122/130
Fone 2023 - �x. Postal, 19

.

JaraguA do 'Sul Santa Catarina,

Recursos ltacais e administrativos, - ContabWdade
. Serviço de marcas e patentes - fotocópias

Legtslaçlo trabalhista e INPS - Seguro. em geral
.

Serviços aéreos Varig
.

Desde 1944 à .erviço do progre.so de JaraguA'do Sul 'F'ACIT,
,

. .

}4tíquinss de escrever, somadoras.
calculadoras mecânicas e eletrônicas,
máquinas de contabilidade' e duplica
dores a .alcool (manual, elétrico e

autom(tico)_
Planos especiaiS __,

de financiamentos.
:Revendedor para a região'
.,

,Sociedade Gráfica. avenida Ltda.

Juizo de Direit() da .ComaÍ'� de Jaraguá do Sul

Edi,tal
. de . primeira e segunda praça

\ Em, resumo (art. 681 do CPC), faz saber o secutnte: Pro
áesso: ACÃO EXECUTIVA. Exequente. Leopoldo Rowe.

.

Exe
cutado: Itn4rio Scheuer. IMÓVEL A. SBR PRACEADO: 1) -

UM TRR�ENO, sUuado nesta cidade" nos fundos da Itua Joio
vIlle, com a área de 300 ms2., fazendo frentá com 15 ms. com

. uma rua projetada:.fundos com, 15 ma. com terras dQs vende- ,',

dor••; extremando de um .lado com .30 ms. _om terras dos
vendedores e d� outro lado com Igual metragem com tI dos ven
,dedoreá, devidamente registrado sob n.O 36.892, do livro 8-S,
a. fis. 75, do Cart.ó�o de Regitro de Imóveis desta Comarca
avaliado em Cr$ 8.000,00 (oito mil crazeiros). PRIMEIRA PRA-.
ÇA: No dia 07 de fevereiro de 1975, ãl U);OO hOl!as. SEGUNDA
PRAÇA: No dia 27 do mellmo mes local e hora; caso imóvel
penhorado nlo. for arrematado' pelo valor da avaliaçlo ou pre�
ço .nperior. LOCAL: - Edlflcio do Forum. 'Nos aulos nlo cons-
ta haver qualquel' ônus sobre referido bem' ou' recurso pen..,
dente de julgamento. Dado e passade nesta cidade de Jara-
guá do Sul, aos oito dla!l do mês de novémbro do ano' de mll
novecentos e setenta e quatro. Eu, (a) Amadeu Mahfud, escri-

. vao, o subscrevi.
.

.

.

(a) Alvaro WandelU Filho, Juiz de Direito
, .

.

,

Consulte-nos, pessoalmente ou pelos
telelónes:.2069 oa, 2243

Iod. da
.

I'adeirls �Ru�Blf S.A.,
. Juizo -de Direito da 'Comarca de Jaraguá do Sul Inscrição no CGC (MF) 8.:(430644/0001

Assembléia GeralOrdinária

Edital de primeira' e segunda praça Pelo presente fi�:��;:!':!�d03 os senhores acio-
Em resumo (_rt 887 do CPC), faz saber o legulnte: Distas desla �ociedade . para a assembléia geral ordi .. ·

Processo: Execuçlo: Exequente: Constr.Imcol i..tda.Executado: nária à realizar-se no dia 20 d� feverei:-o de 1915, à.16
Valentino Ruprecht. IMOVEL a ser praceado: 1)UM TERRENO, horas, no escritório da firma à rua Venâricio da Silva
situado neste município no lugar denominado Rlbetrlo Grande

.

POrlo n.O 31, nesla cidàde de Jaraguá ,do Sul;, lIfjm deda Luz, com a área de 13�.500 m12., f�enda frente com terra•. deliberarem sobre ii seO'uinte, Ordem do Dia
'

de Reinoldo Kanske travesslo dos ftpldos com' terra. de' I!>

Erviao Viergutz e EmWo Klabunde, e entre terras deAUg1lsto 1.0 - Julg-amenfo dos" do�u'm�Dlo. e contas, do
Hart e ditas de EmWo Klabunde, para. o' qual tem acesso uma exercício encerrado em .31 de Outubro de 1914.
eltrada particular, cadastrado no laBA lob n.O 63-01-004-033393, 2.°.,... Eleição da Direlori� par. o bienio de
e devidamente regitrado sob n.O 3'1.129, do livro.3-S, as fia.l00 91 971do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca. Depósito: 1 6/t'
Com o próprio executa�o. PRIMEIRA PRAÇA: No dia 19 de 3 o - Eleição dos membros do Conselho Fiscal.
fevereiro de 1976, as \0,00 horas. SEGUNDA PRAÇA: No dia 4.° - Assunlos de 'interêsse sociill.
08 de março, do mesmo ano, horal e local caio o bem penho- A V ISO,rado nlo for arrematado na la. praça pelo valor da avaliaçlo �ch.m.lle G disposição dos' s.'enhores aCionisla.,·ou preço superior. AVALIAÇÃO. CrS 14.000,00 (quatorze mll '"

cruzeirol).LOCAL:Edlficlo do Forum. Nos' autos nlo consta na sede 'social, os documenfos II que se refére o arU·
haver qualquer ônus lobre l'8ferido bem e nem recurso pen- iro 99. do decreto-lei n... 2.621 de 26 de letembro de
dente de julgamento. Dado e passado nesta cidade de .Ja,a- 1940.

. - .

gui d'o Sul, aos oito, dias do mes .de novembro do ano de J
(.de.' J

'

mil novecent�8 e setenta e quatro. Eu,. (a) Amadeu lIahfud aragua o uul, 06 de aneiro de 1916.
,

escrivlo, o .ubscrevt. João Germano Rudolf, CPP - 009616õã9
(a).Alvaro Wandern FIlho'; Juiz de Direito Direlor Gerenre.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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!!!!!!!!!!!!!�����!!!!!!!!!!!!!!�����!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!i!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!��!!!!!!!!!!!!!!!���!!!!!!!!!!!!!!!��.�.•� ",Diy.isão,.�e .CoP1�nieàção ';!
"

A� e�pre�a� devem incluir p'rogramas de 'Plana
jlJmenl<J Familiar enfre 'os serviços médtcc-asatstencleí
para es- funeion�riosl devido aos inúmeros benefício

, " .' � deeorrenree; tenro 'para os empregados como, para'· o
Area MuDicipal empregadores. A declaração é do Proleesor Etelvln

T'cni�o Dori do simpático Clube 'd'o Itapecu- '. ,Pre�eitq Mqni0ipsl ,E;ugênio Strebe e o Dr. Edel-' �unha, Médico, Catedréttco. de CIf,Dica GineçolÓglc
zinho, .. convidando este 'éolunísta para a.. fésta . d. .mo Na'sc-heweng 'acessor juridico da municipalidade,' d'a Faculdade de

'

Med'icinlll da' Hnlveraídade Federdl d
,

'conlra'ternizução des jogadores, d'irigente8 e, convi- de mangas arragaç'ad�s na/semana, que se finda, Rio Grande' 'do/Norte, em entrevista eoncedtde reee
dados 8lpeciais, qua terá lugar amanhi de manlti tratavam Je essuntos do mats alto Interesse; quaís ternerite.

.

"

'

no estádio ",aio tucio. '

,
"

c 8ejam' a elaberação d� projetos de 1e,i;' visando a Como exemple dos. beneHcios, cita o Ieto qu
l

.

A fésta é em 'comemoração ·a conquista do vj.- criação da .Oomissi,o Organiza:dor. 'do Oentenário 'Ioga a mulher, ao i�g.ressaf em um programa de. Pl
, .e cam,peoDató da segunda divieio

.

da Liga Jara-· de aosea 'c;idade. Comissio Municipal de Trànspor- netQme�tQ Fami�ilr" faz. obrig!'t?riaínente u.m .

exem

guaense de Desportos, após no ano anterior ter se tes Coletivos. e' projeto de.let estabelecendo normas. p�even,llvo do cancer .gIQecologlco. A- experlêncle CI
s�grado campeio da referida modalidade. De outra de Loteamento da eidadê -:B�ta "noticia é i fUFO desta: mcs, �ssegur()� EI�lvmo �unhê!, te�', de�onstrado qu
patte no "día. 09 ,de. FeVer.eiro ·vindouro o clube vai _ colune, que procura mant�r 'você bem

.
informado.' , el!te sistema nao so per!'lJte �eteclar muífos. casos d

reali.�ar eleiçõe8, ,t�ridO,&é como quale certa a ree- x x x
,. "cancer, quande CI cure eínde e possível como també

lei,ção do vice prefeito João Lúcio da Costa' para o Por :hoje é só:' Bom final de semana e até à 'significa, na prétiea, rim verdadeiro seguro de . vid
cargo.

" v' \.'

pr_óxima,. ,para a ,população -íemíntna. '�O que e.tá faltCJn(lo eo
_x x x nosso empresários é §obre'ludo adqui,rir, maior' consct

POl!O 'Grande
"

x ,

.

ência. da função social da empresa, como veículo ,,' d
Y ,

A' M·- V F d promoção. de bem-esta r colenvo", '

'

'

,

O' trajeto pela i'''str�dinha'' do Poço Gr�nde, 'n eiße erse reun e
'--,

" ,Para o "profusar. a coneeteêncta empresarial aioestava' reatmente difícil ainda, no inicio da semana, ' , ';,." �lJ não está preparada para a implantação' progressi"quande nos desíocamoa a Joinville.'Mas uotamoe c
"

, ve de programes de Planejamento Familiar 'nás em
realmeDte � preocupação da municipalidade gúara- Ein Blitzableiter bin ich j'st,zt geworden presas brasllerrss.. "O Brasil se ressente da. falIa d
mir,ense em .ueíxar. a8 eoísas em ordem com ume Warum mlsehte ich �icb auch ern' im Ring ,(.,

" 'uma tradição" em Planejamenlo' F�miliar; e iS:s,o difi
"arruma�ão!' DO local.'Os -dois

-,Ä4lIiinistradores pu- I
'

-
-, der verdorbenen culfa a existência' de uma m"mtalidadé mais favoráveblicol .a. vizinh� cidade não mediram elforços até Knüppelhiebe kamen her' v.oo allen seiten 1

entre nossos empresários", finalizou.
'

que' a reinvidicação de uma' melhoria no trajeto foi Werde niemand mehr Ärger bereiten.
conseguida j\lQto ao DER e ,empresa B'etta." ',Sogar ,der, Guil�ern;u�, ,dieser Wicht

.,

\ X X X
.'

• Von dieser SAite ioh -ihn kanDte Dicht
Raa JoioYille Ich scbwöre� lege heut' die Walffsn nieder
- Quer,emol crir: que' a solução

-

a 'ser eDcont..a-' Glaubte' d.er Emsi Bei Franzose
da pela municipalidade, jaraguaeÍls8 ,

em oonjun�o
. Das ·'Madam.'· war auf ,B'éiner ,ZUll·ge perfekt

com o Governo do Es,tado atraves dI) Secretaria de
'

"

. ,
, und lose,

Tran,port&8 e' O,bras sará mesmo o éaIçamento, a
Doeh nachher ich ,staunte séhwer ,

parl\lelepfpedn� no trecho urbano da rua Joinville. Wo? .Wa kam de:� arme "Emsi her?
,

.

ou seja'até a' Cachaça Velha. Isto porque o a�fâl-: Es muss séin, ein hundertjàhr@ alter Scherb,en
.

< t.mento da referido trecho' em muito deveria one�
Urwald,. ,wo findet, das m'an noch hier auf .

'

rar 08 cofres pÚblico,s mUÍli.cipais tendo,. em - vistà na: .wo der 'SChilr�éDjäger,:�çli6 FàU.n sreIÍt.�\ ��de�'?as di,yersa$, indenizaçães queJ devérla lef pag8.s. Wo das' WUdElchwein'den PaC8 und 'das Reh anbeUt,Mfl!:Lde . oficial. ainda nada existe, lilas podendo 88 Und 'vorstellt die'wat8chlichen Antenta noticia: ser confirmada., '

>

•

,
, Das waren den Emsi s.ine Tanten?

'

x xcx, �";" v Ach:� laslll8n wir' liebel':' das Tanzen' c

Rádio Jaräguá'.' _' , ';-,,,
_I '.": "

,Ich müslil�. ja:erst mal verlagen die Wanzen'
A DOSIla emissora, que aeaba de contratar Jai- Vor ,Ekel mir ein KIQhl ·sitzt in der - Kehle,

ro de Barros, excelente locutor. que 'vem' d. duas Als 'Freudin i�h mi"h jetzt empfehle. '

, grande8 ein,ÍliJaoral!l, Baluleiránt9s de São ·Paulo e· Hellm.!lth �etzf kapn'8t -auc� zqrüékzieheD
Cultura de, Joinville, está movimEH�tando OB aman-'

.
'

"

d'einen Arm
,te8 da Carnaval para seus jtn:saios geraia, na ten- In guter G!t�ellscllaft litze ich hier am

-
,

-tativa de �otar Jaraguá. di.l Sul de um. autêntico Meeresstrande warm,· ",.,
carnaval (Je rua. Nossa ,palavra de i.eentivo e eon-, .Aug�nblieklich bin iéh ,�ied�r im �a·nde
tem CODOS-OG para um apoio eficáz ii promo,çA.... Alis laogerweHé "8chl'eibe Eure Namen im' 'Sande,

,

x x x ' Eine 'Welle' gebt dann dariibér,
, i

• __ • Alles wekgfiwlscht ist wieder, ,i"
,.' ' .

" "Muss b�ld wiedel' naeh 'meiner Stadt zurück
,

Em companhia ae' diretores da: ·Marlsôl. IndÚ:s-
'.

Leider mU'1i Treffen' hatten wir kein Glück., ,

tria da Veltuario, estivem.os ,pereorrttQdo' as novas Wünsche Euch jetzt noch ein gutes Neues Jahr,
instalaçõ,s da con'ceituada emprêsa, que em muito Und v:erträgt Euçh gut� d�B nicht fliegen di.,

. - ,

orgu,lha nO'sso parque fabri_!. Trata-Ie realmente, do "

, 1'.'
'

, ,,' \ Haar.
qué de mais moderno existe. em termos de i'nstala�

"

Muth,msia .

çõel de um parque do ramo textil, e assi.: Jara- Ca,mboriú Januar 1975
g'!á d,o Sul está de ,parabéns, por cóntar com ·,in
pre.as, deate port'e em' seu div.ersifieaüo ,e podero'-
''0 parque fabril. "

.
" .

x x x'
'

I d·
.

-
','

_) '. Ne8ses 85 a,n08 de Repúbllca, "Q Estado de' SAo' Patilo�'D lCaç,aÔ'" 'AI
..

d·· 'h
.

.

A" t' d'·d ·t 7;.. J:'epresen.ta,um valfos,o repositóriO d. História Brasileira, BO-
: i "Elliamos -Iabando. 'qu,e um elemen'to 'de

.

n081a
.

"

el�a 10 O· um U o I a a .
frendo todas ,S sequelas, da tumultuada vida política que tem·

,
',. perou o e8ptrlto civico proprIo de cada época ou estágio.cidade, Iigado8 aos-,meios bancários tev'e se,u nonie ,', ,', , ',', . �.. polfticos.

- . '

iDen,cada ao fu/turo' governadoF do Estadoí para .Yir .Silva Meira . ," 'liosaa home.nagem modesta: porém sincera, ao - grandea oc�par ioiportanté posto juntt) ao banco 'oficial
-

JorJlal."
"

- "-'
do Govern,:» do Bstado. Vamos aguardar para v�r. .

I Ao contrário do que -defende' uma e�rrente de
D� outra par,e. palestrando. com jaragu,enlfJlII historIadores, o grande escultor brasileiro Aleijadinho

.de influência, todos sio unaDime8' eDi, a,firmar que não foi um lutodidillii.· Nem'sua arIe brolou do ,o·ada.
Jara�uá, devido a posição que -:-hoje ocuÍis; deve'. Ble estudou com m�sfrés competentes é o clima que o
por certo r:eceber as ..elhores atenções de .Konder, cercou ara eSfimulante à criatividade..e o que afirma
Reis, no que S8 refere a possível iDohlSâo de' al- ,Ger6!dG Dulra' d�,r�10raes, e� seu livro "Ouro Prelo�'-:-:-. -, Einsomkeit Ichlaegt mir entlegen,.

gUIÍl jaragdaénse em 8uas' pastai. ,,' ,T�sour0 BlJuoco," " ,� .', .

'. Auf deu dunkleo W9.let.swegen".' .

,x x-x '

.' .' '. .)
_

'

. Foellll-l ich dIe' Ewigkeit,-
' '

LJD . .' ÄntôOlo ErllnCI�c� Ll�b()II,.. �o�n�mlDado !) �Ie�'" r Wo, ichr-werd' von,:·Gon 'efueh at,
" ..,. I. .

/

"
J��.lOho, fr,guentou com brllho�.o IDI�rnéllo do cSemllul- lIeine�, Od'ÍIl ich, ersPli6�et,

, A. esta8 altur�s, Isto .natur.almente que no, ter-
' riO dos mong�s DoOafOI$ em, VJ!a Rica, onde eSludo� BIO zum Guten ich bereit.

,reno das 8spE!culações pois � matéria foi, retligida ,arIes c,?m mcs�res e�ro�eus._ �Iem d� f�equentar o cu�",
ant.es 4a8 'eletçoes,-6' nome' de Mário V. Rasweiller ,80, ? Jovem tmha a dlsP<?slçao a biblioteca, do e�la ...
está, confirDJfJ.do para ocupar p�Io 3.°' ano .oonseeu-,

' beleclmentoAcom ex�el�nte .

acervo. de. obr�s artfsllca:$
, tiYó � pre.sjdêllcill d�, Ligà JI&:"aguaens8 de '. Dás- em portugues, Jrances" es'paohol e 1,laha'oo.,

porto:,�omem de ,confiaD:ça d.• José Elias: Gioliari; Aleijadinho CUJ1S0U esiß,dã o,"Apresendizéldo Profis''''combatido. por un8 m'8S tendo seu trabßlho. reco.;. , . . " ,. ,

nhecido pelos djrigeotes de elu'i:)es; é desportistas, sJOl�al S. r�.nclsco d.� ASSIS , f�ndado p,elos referldos-
de�erá .o Mario (ca80 Joi eleito) säber leTar adiaQte

. ,}IJonges. em. F4�, e, que. proporcionava conhecimentos"
.

sua plataf9rma de trabalho) sempr'e �om os interes- de �Drplßta'r�a, �JJltura, escullur,a, serralheria, fúndiçáo,
se8 voltados para o ,engran,déeimento do n0880 aal"

olaria e alfillatarla. ,

porte.
.

"

'"., .

-

"

"

.,' O,'sc.Donatos C,bnslituiam 'ii Ordem Francisc .•IDa"

x x ;X. '

>,
' •

dos"Esmoleres da Temi S�n,ta, comunidade religiosa
B�ira, Rio .

,formada de frades e leigos, cujo Obj21ivo, BO ser fun-

. N,OI!lS,a ."I,oeied8d,.� est4 .d:e parab,éns, d'�O;Í'Ó" d� dada durante '. Idade Média, A ,ert! aogariar donaJ.iTos'
) em be,n�fício dos Lugar'es -§aolos da -Palesli'na/....: '�. Meine Seele hebt 'sich wieder'qu8,;lile propoz a. atual .direto.ria do Beira, Rio CID- I,

,

"',
,', �, ,,' Uod sina, gluecherfuellte Li.edetbe d'e, Cam'po,: ,A nôUcia"do I'nom,ento ê sêm dúvida O, arupô. q' fie se ins,lalou em' Minas Ger.ais com

e .

'1
.

"

dI"
,o'" Singt' von Lieb' ulid Liebegtod,8,1 umulação aqu'e e óomplexo soeial, num e,mpre.. · punha:-8�.de onze monges leigos, entre os quais ha- Drobelkan des Himmels Grenzen,endiqa�Bto :"d�, 'c-erca de 100,mil .'oruzeiro'! .• Evaldo via-

-

'homens' d'e grande' cunura, inclusive' rt:Jembros Wo t,'iel tausend Sterne o!'aenzeri,Sehiw8' e seus' cOl;Dpanheil!Qs de diretoria.�eBtão dOe da nobreza lusa, lendo se Iransfericjo para o Bra- III>

parabéns peÍo esforço de dotar Jaragqá .tie,um clu. sil por recomendação do Papa Clemente XII, com Ein' lia sich ,mU ihrem GaU.
be 'a 8ua aUura.· .' ':,' /

"

':
" aprovaçao dei, Rei.) D. João V.' (ABIM). Rodott Hirschfeld., ,Säo, Pau""

João Pessoa,

Marisol

• f

�

Ambientes, : Costumes, Civilizações'

,V,E N ,D E· 'S E
, : UM TÉR�ENO n� Tifa:-,' ija PÓlvQra,
40 X 28, cercado, "plano, COU} água ,encanada e
'luz, pOl.' ,Cr$ 24.000,00. UM _ GORD'INI por
, Cr$ 3.�OO"OO,' óti.mo de 'mecânica, latl:\ria, .pin
tUFa, faze!1do'l" Kms., 'por litro. TRATAR com
J. de Catilho, Pinto, DO EdUicio Si_lva, próximo
8 Delegacia de" Polfeiß.

'
.

", De , 'Pr,ovincia a Estado�
, é'" Jlm, "G�an;d�, 'JOrn8

Arnoldo' A,1��a'ndr.
,r '

' it·"
,

. Pen,ar e.m têrmos de 100 anos de um jornal-é simple.·
mente labulosQ. E "O Estado de SAo PaUlo", estA comemoran
do seu primeiro centeQário{ fund�d6 que foi a 4 de janeiro d
1.�711, no Brasil -- Império, com o primitivO titulo de "A Pro
vincta de Sio Paulo", passando' a "O Estado ...", com o advento
d�. regime repubUcano em 1.889. ',',', <

,

,

' Francisco Rangel Pestana � Américo de Campos' pia.:
maram 0_ jomal com eniqsiáE!_tlco' esp1r1to de luta. '"

; , j "<;
•

• l'" I

-: "O Es�do; de Sio Paulo" é a ,proprflimagem da Hist6-
.ria (;10 Br1i8'U, nós 8eus aneelos aboliclonlsta,_ nlo só'da escn
vatura,-mail de 'todo e qualque�. sistema de opl'esslo,' .eja on
16sse êIe polftioo, econômico ou social.·

'

';
• �

.

i .,. •
'

Nlb foram '100 anos' ,de c,il'cUlaClIO ,serena. O lol'D�i so
treu' vArias e violentas intervenções do pod�r politico, d1tato�
rial. '

" Com o ingresso etO 1.888, d. JQlio )M�sq1Í1ta;o cênten'no
jornal chegaria aOI nOSS08 dias como u�': reUqwa de, familla,
sem contudo se ter ,alterado o .....u conteúdo .splrltual DI
luta pelas garantias constitucionais.

'
'

Durch, des Wa'lde� leises Rauschen
\ViIl ich dem.:_Momenta 'laoS(ihén,
Wo die Gottheit' zu ,mir ,spriqht; ,

'/ ,

Wo' Nahir mich ha�h 'umbngen,
-Ha-be ich 'ein: heies' Verlangen,
Gott zu sclíau'n von Angesicht..

,
. "11 -','

In der naech�'gen Waldess\ille
Bildet der Gedankeú Fuslle'
Sich zo oeu,en' VéTsen. um;
8ei dem 'dumfen Scniéi der Eulen

-

Geh' ioh: durch der' Staemme Sae.hm
Froh durob meiD Elysium. .-.
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